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OSOBNÍ ZPRÁVY
PERSONAL NEWS

Poslední rozloučení s MUDr. Jaroslavem Helclem, DrSc.
The last farewell to Jaroslav Helcl MD, DSc
Dr. Jaroslav Helcl se narodil v Praze 1930, dětství
prožil v chudší, ale šťastné rodině. Po absolvování
gymnázia začal studovat
medicinu na Lékařské fakultě v Praze. Když byl
v posledním šestém ročníku, zamiloval se do 18leté
studentky, která teprve svá
studia začínala na Vysoké
škole chemické v Dejvicích. Po dvou letech se s ní
oženil.
Po promoci nastoupil na umístěnku do Pardubic do
Krajské hygienicko-epidemiologické stanice jako epidemiolog. Každý týden dojížděl za manželkou do Prahy a proto
uvítal možnost začít pracovat v Praze. Zejména, když šlo
o místo v Ústavu epidemiologie a mikrobiologie u profesora Rašky a MUDr. Pečenky. Pod jejich vedením se dále
vzdělával, složil atestační a kandidátní zkoušky. Své zkušenosti pak použil, když byl v roce 1976 uveden do funkce
vedoucího Centra epidemiologie a mikrobiologie. V roce
1971 nastoupil jako pracovník Světové zdravotnické organizace v Libyi, kde pracoval na jejich ministerstvu jako
epidemiolog. Jeho rodina se dvěmi malými dětmi jej doprovázela a užívala si tam moře a slunce.
Dr. Helcl pracoval na stejném místě přes 30 let, jen názvy ústavu se měnily. Obdržel za své zásluhy řadu diplomů, cen a čestných uznání. Lidé si jej vážili pro jeho odbornost, poctivost a pevný charakter.
Dr. Helcl prožil se svou chotí 55 let ve spokojeném
a klidném manželství. Společně spolu vychovali syna Miroslava a dceru Danu, obě děti po vzoru tatínka vystudovaly medicínu a pracují jako lékaři v pražských nemocnicích.
Pro rodinu byl vždy oporou, všem ochotně pomáhal při
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řešení problémů, byl vlídný, pozorný, pečlivý a milující
manžel, otec i dědeček.
Rád pracoval na zahrádce a v rodinném domě se staral
o údržbu a malé opravy. 27. srpna 2011 při úklidu v suterénu nešťastně upadl a způsobil si těžký úraz hlavy. Přes dlouhodobou intenzivní lékařskou péči zůstal ochrnutý, jeho
stav se horšil a skončil úmrtím dne 4. ledna 2012.
Čas prožitý s milovaným člověkem zůstává v srdci navždy.
Bude stále žít v našich vzpomínkách.
Ing. Miloslava Helclová s rodinou

Není to tak dlouho, co jsme v našem časopise uveřejnili blahopřání k 80. narozeninám MUDr. Jaroslava Helcla,
DrSc. [Zprávy EM 2010; 19(5): 155], bývalého vedoucího
Centra epidemiologie a mikrobiologie v letech 1976–1991.
V těchto 15 letech se pod jeho vedením podařilo v nelehkých dobách zachovat vysoký kredit našeho Centra. Dr.
Helcl se věnoval především epidemiologii, ale s mikrobiology úzce spolupracoval a jejich práce si vážil. CEM pod
jeho vedením vydal stovky příloh AHEM, laboratorních
standardních postupů, sérologické přehledy a nespočet dalších publikací vypovídajících o aktivitách Centra. V roce
1992 stál i u počátků našeho časopisu. Členové kolektivu,
který první čísla připravoval xerováním a sešíváním jednotlivých výtisků na ruční sešívačce, si dodnes připomínají
jeho významnou roli v tomto procesu.
Ve čtvrtek, 12. ledna jsme se s ním naposledy rozloučili v Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech.
Vážený pane doktore, milý Jaroslave, odpočívej v pokoji. Budeme na Tebe vzpomínat v dobrém.
Za redakční radu Zpráv CEM
Petr Petráš

